¦•Éax‡H—" (ÃA 14:23) ያለውን መፈጸም

H½‰ |H B–‡ ½QÀ¨‚Wx‰ ²•´ T~—À‰

ይኖርብናል።

A²aÀ‰ €‡‹´— ‰„´ ~ahŠh— ¦—

¦œT ¦—Ä A²aÀ… BI tI— M—Ù‚v• ½O—
×h…— º• HLN^ M•h„Taና M—’×a
ÀhîMÕM። BIT ½½Yd hß‡ hKH´
„f‰±^— xO¶Oa፣ xOhx~፣ ¯ÂT Ä×U
¨xc„âK G’— x„HÀ¾ ’Òb^ JG— Â^KM።
Âü——T h•Äa× x¦T’‰፣ x„hñ፣ xóva፣
x‰F‰•፣ H¦ad ~‚a ሊG—•፤ ½Ö‡ O—×h‰
መምጫው መድረሱን ማሳወቅ Â˜a‚•M። ¡B—T
xÖ‡^—• xOÉ‡”‡^— x£½dh ~ahŠh çÕ•
¦´q‰ ¦ÄÓ H¦ad ¡B—T ¦h¨ ¶KHTT q—
ÉVh ~‚a ÂB— ¡S— (2ጴጥ 3፤18)።
½x¤I T—||‰• ¡¨|xa
½Ö‡ OÒHÞ ¯ÂT x„HTÊ yሄ „‚N
½QÙY´ x¤M ½Q¨xV´ xóMc‡ íT ¯v‰
’Ag 13 q— ’´; Âü x¤M ¨¶Ùš ዐxÂ‰
½Ö‡ x¤K‰ ¡—Å ’´።
½¦H… T—||‰;
½Ù²‰፤ Ç±‰ 67(68)፤ 15-16; Rˆ 17፤ 1-14
የvÇg T—||‰;
¦‚ 11፤ 23-30;2œ ùÞ 1፤15 - OàVm
A² 7፤ 34-51;O» Ç±‰ 88(89)፤ 12-13
It 9፤ 28-38; ቅዳሴ ¶¦×»¦‰’/ÆÃhwbh
¦—Ä AÒY^— ባሕል x¤I x²ºR´ Fê•‰ ¨¡—

Ä„¨„I‰ BI፤ ¦’adT Ö‡— HRÒMÒM

Å €‰ ¯Ä LK´ €‰ ¦½¼W x¤I— ½„OH¨„

የጌታ መለወጥ በቅዱሱ ተራራ

€‡‹´— ‰„´ ¦d— በO¨„K‹´ ’´። ¦’¸F
„RXμ^ ¨€„c|ቸ´ Ùó„´ Yv ¯Ä ¡H
AÒa „Ó¶´ xÒÇR‰• x¡«|z´ xOÙÕ‰
O—îf± ‰TFa‰— ¦½„RW €„
~ah†À•‹´— ÀÒH×KI። ¦—Ä A²aÀ… BI
¦’adT hHQxI‰ hHQÙHIx‰ ¡TK«‹´
¦—ÄQcÜ‹´ xRO— H‰TFa‰ ÂcÄÇI።
xQÄadx‰T ƒ‡ ÀI T¦O•— ¦’¸F
„RXμ^ ‰TFa‡‹´— ¦—ÆqÞI
½Qcጧ‹´— ¦½„OÒy ‰TFa‡‹´—
ÂqÞKI።
Ö‡ ½„H¯Ù´ x‡ƒa ¯Âh x¡aU—¥T „YY?
‡ƒa xÒJK ¡´YÎ ¨•»Z‰ ¨„R 9ªN S‰a

ታቦርና አርሞንዔም በስምህ ደስ ይላቸዋል (መዝ
ዳዊት89፦12)። ይኽ ትንቢታዊ ቃል የተነገረው
ከ3000 ዓመታት በፊት በቅዱስ ዳዊት ነው።

aq‰ KÂ ½QÒž VÐT „YY ’´። ¡aU—¥T Ä×U
¨‡ƒa „YY xh„ cS— x©M 32 ªN S‰a aw
½QÒ™ LK VÐT „YY ’´። ¦’¸F xሰS“
½¦hY¥M ~óM ½QÒš BH‰ ‡KKv „YYμ^

ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ላይ ሲያስተምር
ሳለ ወደ ፊልጶስ ቂሣርያ አገር በደረሰ ጊዜ ደቀ
መዛሙርቱን። ሰዎች የሰውን ልጅ ማን እንደ ሆነ
ይሉታል? ብሎ ጠየቀ። እነርሱም አንዳንዱ

O»Pa Â¶TYI። ¦VŸ^T ¨2lF ¤O‰

x„HÂ x¡Æh ªÇ— ½Q‡¯r‰ ¨KÂ ¦—Ä„ÒHç´

xð‰ x¸À vÅh „YY KÂ vÅf— A²aÀ…

Ö‡ xA²aÀ… ð‰ x×aR UÒh xOÒHÚ ’´። Âü

Ö‡ e•Òa ½cP‰— ÉTì xRc‚ ÐYó ¨tã

¡hÄ•s „¡Ta ½‡½x‰ „YY ×— ½‡ƒa ¯ÂT

ሰa„´ ÀæኻI። ¦—ÆBT xTo… KÂ ‚·μ^

½¡aU—¥T ÂB— ¦h¨ ¡B— ¡¨Y«X• OMh ÀKÒ™

^ƒ xR‚Y‰ Ö‡ ¯Ä ‚aD•± OH®‰’‰

ጥያቄ ’´።

አንተ ክርስቶስ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ነህ አለ

ÂB— ¦—Í ¦.¡.¡ x348 ¤T ½£½WfLT Jq øøh

(ማቴ 16፦13-17)።

½’xV´ uaNh Ö‡ ½„ÒHÙx‰ „YY zG—

ጀምሮ ወደ ኢየሩሳሌም ይሄድ ዘንድ ከሽማግሎችና

xÒÙX… AÒY^—T ½wN „RX xO|M

½QOaÙ´ ‡ƒa— ¦—Í ¡aU—¥T— hKMG’

ከካህናት አለቆች ከጻፎችም ብዙ መከራ ይቀበልና

½Q‡¯r‰T Âü— x¤M HR~xa ¨ó„œ É×h

x¸À´ ~óH ¶O— ½OËXÀ´— €„ ~ah†À— x‡ƒa

ይገደል ዘንድ በሦስተኛውም ቀን ይነሣ ዘንድ

„YY KÂ „cY። ¨¸À ËTb T¦O•— ¯Ä¸À

እንዲገባው ለደቀ መዛሙርቱ ይገልጥላቸው ጀመር

xOEÉ À— ‡X«± ƒ‡ xOØ‚™‰ ¨xV¨…

(ማቴ 16፦21-23)።

OH¯Ú— Àh|I።

¡¶ÕÐ„´ T¦O•——፤ ½¡«|z´— F»‚
xOÕx» À¨‚W‡M። ¦’¸F „RXμ^— x¤I—

መጥምቁ ዮሐንስ፥ ሌሎችም ኤልያስ፥ ሌሎችም
ኤርምያስ ወይም ከነቢያት አንዱ ነው ይላሉ
አሉት። እርሱም እናንተስ እኔን ማን እንደ ሆንሁ
ትላላችሁ? አላቸው። ስምዖን ጴጥሮስም መልሶ፤
እንዲሁም ከዚያን ቀን

Âf„ñI።

www.ethiopianorthodox.org

ከስድስት ቀንም በኋላ ኢየሱስ ጴጥሮስንና ያዕቆብን

ስለዚህ በኦሪት ዘሌዋውያን ላይ ምንም ዓይነት ነገር

ወንድሙንም ዮሐንስን ይዞ ወደ ረጅም ተራራ

በሁለት ወይም በሦስት ምስክሮች አፍ ከተነገረ

ብቻቸውን አወጣቸው። በፊታቸውም ተለወጠ፥

ይጸናል (ዘሌ19፦15) እንደተባለው ከመሬት

ፊቱም እንደ ፀሐይ በራ፥ ልብሱም እንደ ብርሃን

ሦስት፤ እንዲሁም ከሰማይ በተገኙ በሦስት

ነጭ ሆነ። እነሆም፥ ሙሴና ኤልያስ ከእርሱ ጋር

ምስክሮች የጌታ አምላክነትና መገለጥ ተረጋግጧል።

ሲነጋገሩ ታዩአቸው።

እንዲሁም ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ በሁለተኛ

ጴጥሮስም መልሶ ኢየሱስን፤

ጌታ ሆይ፥ በዚህ መሆን ለእኛ መልካም ነው፤

መልእክቱ ላይ ¦የእርሱን ግርማ አይተን እንጂ

ብትወድስ፥ በዚህ ሦስት ዳስ አንዱን ለአንተ

በብልሃት የተፈጠረውን ተረት ሳንከተል የጌታችንን

አንዱንም ለሙሴ አንዱንም ለኤልያስ እንሥራ አለ።

የኢየሱስ ክርስቶስን ኃይልና መምጣት

እርሱም ገና ሲናገር፥ እነሆ፥ ብሩህ ደመና

አስታወቅናችሁ 2ኛ ጴጥ 1፥16።¶

ጋረዳቸው፥ እነሆም፥ ከደመናው፤ በእርሱ ደስ
የሚለኝ የምወደው ልጄ ይህ ነው፤ እርሱን ስሙት

የሙሴና ኤልያስ በዚያ ተራራ ላይ ከጌታ ጋር

ùÞbhT ½A²aÀ‰ ¡Ht ’´ ÂüT ½G’x‰
Ä•×M |Òy‰ KÂ ¦—ÇÂO© ¦×¸¡‚Ea
xÞxy ÀÄVÒ´ ha¤‰ ’´> ሲI ìî²M
(OÉ፣ ThÛa 30፤25)።

ጌታ በዚያ ቅዱስ ተራራ ላይ ለእነዚያ ሦስቱን
ሐዋርያት የተገለጸላቸው፤ በእርሱ ላይ
ያላችውን እምነት ፍጹም ለማድረግ ነው።
እንዲሁም እኛ ጌታ በሕይወታችን ከጠየቅነው፤
እርሱ ለመንገዳችን ብርሃንና በእምነታችን ላይ
እንድንፀናና ያለንን ጥርጣሬ ፈጽሞ
ያስወግድልናል። ወደ ላይ ሰማይም አንቅተን
ወደ እርሱ ስንጸልይ ልመናችን ሕይወታችንን
እንዲባርክልን፤ እንደ ቅዱስ ቃሉ እንድንኖር፤
ለሌሎችም ምሳሌ እንድንሆንና በእኛ ላይ
የእርሱ ዕፁብ ድንቅ ሥራ እንዲገለጽ ሊሆን
ይገባል።

የሚል ድምፅ መጣ። የእግዚአብሔር አብ ድምጽ

መገለጥ የሕግንና የነቢያት ምሳሌ ነው። ክርስቶስ

ከሰማያት የምወደው ልጄ ይኼ ነው እሱን ስሙት

ደግሞ የሕግና በብሉይ ኪዳን የተተነበዩ ትንቢቶች

ብሎ ሲናገር ይኼ ሁለተኛው ጊዜ ነበር።

ፈጻሚ መሆኑን ነው። በተጨማሪም ጌታችን ሙሴና

የመጀመሪያው ወንጌለ መንግሥትን ከመጀመሩ በፊት

ኤልያስ ከእርሱ ጋር እንዲገለጹ ያደረገበት

የሰው አእምሮ ሊያስበው ከሚችለው በላይ

በዮርዳኖስ በመጥምቁ ዮሐንስ እጅ ሲጠመቅ ነበር

ምክንያት ቀደም ብሎ ሰዎች የሰውን ልጅ ማን

የተፈፀመውን አስደናቂ ተአምር ባዩ ጊዜ፤

(ማቴ 3፥7 ፣ማር 1፥11 ፣ሉቃ 3፦22)። ደቀ

እንደ ሆነ ይሉታል? ብሎ ሲጠይቅ አንዳንዱ

ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ ጌታን፤ ሦስት ዳስ

መዛሙርቱም ሰምተው በፊታቸው ወደቁ እጅግም

መጥምቁ ዮሐንስ፥ ሌሎችም ኤልያስ፥ ሌሎችም

አንዱን ለአንተ አንዱንም ለሙሴ አንዱንም

ፈርተው ነበር። ኢየሱስም ቀርቦ ዳሰሳቸውና፤

ኤርምያስ ወይም ከነቢያት አንዱ ነው ይላሉ

ለኤልያስ በእዚህ እንሥራ ማለቱን እናስተውላለን።

ተነሡ አትፍሩም አላቸው። ዓይናቸውንም አቅንተው

ስላሉት፥ እርሱም ደግሞ የእነርሱ አምላክ እንደሆነ

ያንን አስደናቂ ተአምር ሲመለከት ጴጥሮስ እሱ

ሲያዩ ከኢየሱስ ብቻ በቀር ማንንም አላዩም።

ለሐዋርያቱ ሊያሳያቸው ፈልጎ ነው።

ስለሚያድርበት ምንም አላሳሰበውም ግን በእንደዚያ

እነዚያ ቅዱሳን ሐዋርያት በዚያ ቅዱስ ተራራ ላይ

ባላ ውብ ስፍራ ከተገለጹት ጋር መኖርን መውደዱን

ከተራራውም በወረዱ ጊዜ ኢየሱስ፤ የሰው ልጅ
እንዲሁም ደግሞ ሙሴ በሕይወት ሳለ

እናያለን። ከዚህ ምንማረው እኛም ከጌታ ጋር

አትንገሩ ብሎ አዘዛቸው። በቤተልሔም ከቅድስት

እግዚአብሔርን እባክህ ክብርህን አሳየኝ ብሎ

ስንሆን፤ ፍጹም እውነተኛ ሰላም እንደሚኖረንና

ድንግል ማርያም የተወለደው ጌታችን ኢየሱስ

ለምኖት ነበር ነገር ግን ሰው አይቶኝ አይድንምና

የዚህ ዓለም ደስታ ምናችንም እንዳልሆነ ነው።

ክርስቶስ ከእኛ እንደ አንዱ በመሆኑ፤ አምላካዊ

ፊቴን ማየት አይቻልህም ብሎት ነበር (ዘጸ 33፦

ኃይልና ግርማውን ከማሳየት አላገደውም።

17)። ይሁን እንጂ ከዘመናት በኋላ ታላቁ

hH¸F x¸À „YY KÂ x×aR የተገለጠው ጌታ

እግዚአብሔር በዚያ ተራራ ላይ ምኞቱን

በበረከቱ እንዲጎበኘንና እሱን እንዲገልጽልን፤ ¯—

ፈጽሞለታል።

ÖK±´ vÅh ÃA—h Ö‡ HÄq O¹Pa…

ከሙታን እስኪነሣ ድረስ ያያችሁትን ለማንም

በሦስቱም ወንጌላት ላይ ጌታችን በተራራው ላይ
በተለወጠ ጊዜ አብረውት የወጡትን የሦስቱን
ሐዋርያት ስም እና እነርሱም ምስክር እንደሆኑ
ዘርዝረው ጽፈዋል። ከሐዋርያቱም በተጨማሪ
ሌሎች ሦስት ምስክሮች ከሰማይ ሙሴ፤ ኤልያስ
እና የእግዚአብሔር አብ ድምጽ መሰማቱ ተጽፏል።
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